
Gymnázium Varnsdorf 
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 

Tel.: 412 371 423  
 

Lyžařský výcvikový kurz 2020 
(PROPOZICE) 

 
Účastníci : Žáci sekundy BGV 
 

Termín  : Pondělí 6. 1. 2020 až sobota 11. 1. 2020 
 

Cena kurzu : 3.500,-Kč (záloha zahrnuje stravu, pojištění, výlet, dopravu a vlek) 
   Škola přispěje na dopravu cca 300,- Kč na žáka.     

Místo  : Krkonoše – Labská u Vrchlabí – chata „BUMBÁLKA“ 
Na chatě je zajištěn pitný režim, 4x denně strava, kantýna pro drobný nákup.  K chatě patří 
kotvový vlek cca 300 m a vlek „poma“ cca 500 m. 
Terén je upravován rolbou. 
 

Pojištění : Žáci BGV mají pojištění proti úrazu sjednané školou 
 

Ved.  kurzu : Mgr. Milan Hrabal, tel.: 608 517 755, email: hrabal@bgv.cz 
 
 

Odjezd  : Pondělí 6. 1. 2020 v 8.30 hod. od hl. vchodu bývalé ZŠ Seifertova 
   /sraz v 8.15 hod./ 
 

Příjezd  : Sobota 11. 1. 2020 mezi 12.00 – 12.30 hod. před budovou bývalé ZŠ Seifertova 
 
Upozornění     : V případě neúčasti studenta na kurzu, může být účtován storno poplatek. 

 
 
 

Náležitosti bezpodmínečně požadované školou 
 
 

1) Lyže sjezdové nebo běžecké (nejlépe oboje) seřízené odbornou firmou včetně písemného potvrzení od firmy 
nebo od rodičů, že lyže jsou seřízené na konkrétní osobu. 

  

2) Studenti musí mít bezpodmínečně ochrannou přilbu. 
 

3) Potvrzení o bezinfekčnosti, které studenti přinesou s sebou v den odjezdu. 
 

4) Odevzdání závazné přihlášky do 15. 11. 2019 
 

 

5) Včasné uhrazení kurzu (do 13. 12. 2019) – na účet školy: 4041360297/0100  
v.s. datum narození, do poznámky:   LVK  jméno a příjmení  
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Přihláška 
 
 

Jméno a příjmení studenta (ky) ……………………………………………………………………. 
 
Třída …………………………….. 
 

Přihlašuji závazně svoji dceru (syna) na lyžařský výcv. kurz a prohlašuji, že má dcera (syn) je po zdravotní stránce 
způsobilá (ý) absolvovat lyž. kurz v Krkonoších. 
 

Zavazuji se složit do 13. 12. 2019 částku 3500,- Kč na účet školy. 
 

Zavazuji se uhradit škodu, kterou můj syn/dcera způsobí svojí nedbalostí na zařízení chaty nebo na majetku 
spolužáků. 
 
Ve Varnsdorfu, dne ………………………………. 
 
 
Podpis rodičů: ……………………………………. 
(nebo zákonného zástupce) 


